ระบบจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ธนโชติ คุม้ เจริญ*
ดร.นันทิกา ปริญญาพล**

บทคัดย่อ
โครงงานนี้นาเสนอระบบจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ พัฒนาเพื่อใช้ งานผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานน าระบบมาใช้ ในการจั ด การงานบริ ก ารทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถอานวยความสะดวกให้ แก่พนักงานในการแจ้ งคาร้ องและติดตามงานบริการ
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้ เจ้ าหน้ าที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านให้ บริ ก ารได้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบมีความสามารถในการจัดเก็บข้ อมูลเป็ นแหล่งรวบรวมข้ อมูลและ
สามารถประมวลผลรายงานเพื่อให้ หน่วยงานสามารถนาไปใช้ ในการบริหารงานขององค์กร

บทนา
อง ค์ ก า ร พิ พิ ธ ภั ณฑ์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ห่ งช าติ เ ป็ น อง ค์ กร รั ฐ วิ สา หกิ จ สั ง กั ด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิสยั ทัศน์ เป็ นศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการพัฒนาการบริหาร
จัดการการใช้ ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอยสนับสนุนงานในด้ าน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั บุคลากรพนักงานเพื่อให้ สามารถดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ตามเป้ าหมายแผนงานขององค์กร
หน่วยงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบั ติ ง านมากขึ้ นกว่ า เดิ ม เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น ยั ง ขาดการน าระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในส่วนของงานให้ บริการ เช่นการให้ บริการพนักงานเพื่อรับแจ้ งคาร้ อง
ปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังให้ เอกสารในการบันทึกคาร้ อง โดยที่พนักงานต้ อง
แจ้ งคาร้ องมายังศูนย์บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศด้ วยการติดต่อทางโทรศัพท์แจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่
จากนั้นเจ้ าหน้ าที่จึงกรอกรายละเอียดมากรอกลงในแจ้ งคาร้ องที่อยู่ใบรูปแบบเอกสาร แล้ วจึงนา
ข้ อมู ลไปวางแผนการปฏิบัติงานก่อนที่จะจ่ ายงานให้ กับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบออกไปให้ บริ การ
เมื่อเจ้ าหน้ าที่เริ่ มปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมายมาจากหั วหน้ างาน เจ้ าหน้ าที่ต้องจดบั นทึกลงใน
เอกสาร รวมทั้งการสรุปผลนานจากเอกสารต่างๆต้ องใช้ เวลานานพอสมควร

*นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถจัดการและติดตามการดาเนินงาน
2. เพื่อแสดงรายละเอียดของงานบริการผ่านระบบออนไลน์
3. เพื่อแสดงสถิติการดาเนินงานได้ อย่างถูกต้ อง
4. เพื่อจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบระเบียบสะดวกต่อการใช้ งาน
ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั
1. ช่วยอานวยสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการแก่ผ้ ูขอรับบริการ
2. ช่วยเพื่อเพิ่มช่องทางการแจ้ งปัญหาทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ช่วยให้ ตรวจสอบข้ อมูลการทางานได้ อย่างถูกต้ องทันเวลา และสามารถตรวจสอบ
ข้ อมูล ย้ อนหลังได้ อย่างรวดเร็ว
4. ช่วยให้ การเก็บข้ อมูลมีความเป็ นระเบียบ
5. ช่วยลดระยะเวลาการดาเนินงานด้ านรายงาน ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ช่ วยให้ ลดขั้นตอน และลดข้ อผิดพลาดในการปฏิบั ติงานให้ กับศูน ย์บริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถวิเคราะห์ ปัญหาของผู้ใช้ งานได้ อย่างรวดเร็ว
8. ช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดลาดับความสาคัญ
ของงานได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กระบวนการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
เป็ นวิ ธีการพั ฒนาระบบเชิ งวั ตถุ มีกระบวนการพั ฒนาระบบโดยทั่วไป ได้ แ ก่ การ
วิเคราะห์ความต้ องการของระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบการพัฒนาและติดตั้ง
ระบบ และการบ ารุ ง รั ก ษาระบบ กระบวนการพั ฒ นาระบบเชิ ง วั ต ถุ มุ่ ง เน้ น ที่ ล าดั บ ของการ
ดาเนินการและผลลัพธ์ท่เี กิดจากกระบวนการเหล่ านี้ เพื่ อช่วยให้ ประสิทธิภาพในการดาเนินการ
และลดความเสี่ยงต่างๆ ได้ มากกว่าวิธแี บบเดิม (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2557)
การบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ The Information
Technology Infrastructure (ITIL) เป็ นวิธีการที่จะช่วยปรับปรุงองค์กรที่ติดตั้งระบบไอทีเป็ นตัว
ขับเคลื่อนการทางาน จุ ดประสงค์เพื่อปรับระบบงานให้ สามารถเข้ ากับธุรกิจ ช่วยควบคุมต้ นทุน
ค่าใช้ จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งานด้ านไอที รวมทั้งสามารถใช้ ทรั พยากรที่มีอยู่ได้ อย่างมี
คุณภาพ การวิจัยในต่ างประเทศพบว่ ามีการนาเอาระบบ ITIL มาใช้ ในองค์การมากขึ้น และ
สามารถช่วยให้ องค์กรมีศักยภาพที่ดีข้ นึ ได้ เป็ นอย่างดี (รณฤทธิ์ เจริญชัย, 2553)
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ภาษา ASP.NET
ASP.NET คือเทคโนโลยีของบริษัทไมโครซอฟท์เพื่อใช้ ในการพัฒนาเว็บไซต์ เว็บ
แอปพลิ เ คชั่ น และเว็บ เซอร์ วิ ส โดยรองรั บ การทางานของคลาสไลบรารี่ ต่ า งๆ ของ .NET
Framework (ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก) จึงทาให้ .NET Framework มีความสามารถครบทุกด้ าน ไม่ว่า
จะเป็ นการพัฒนาโปรแกรมแบบ Windows (Windows Application) การพัฒนาโปรแกรมบน
Pocket PC หรือ Mobile (Mobile Application) และที่สาคัญการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น (Web
Application) ซึ่งในปั จจุ บันได้ รับความนิยมสูงสุด เห็นได้ จากที่มีหลายๆ เว็บไซต์เกิดขึ้นมากมาย
และเป็ นที่นิยม เช่ น เว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ล้ วนแต่เกิดจากการต่อยอด
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นทั้งสิ้น (ผศ. วฤษาย์ ร่มสายหยุด, 2554)
ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2012
การทางานของระบบจัดการฐานข้ อมูล ระบบงานต่างๆ ขององค์กรในสมัยก่อน ต้ องมี
โปรแกรมที่สร้ างขึ้นมาเพื่อทาการประมวลผลข้ อมูลที่อยู่ในระบบงานนั้น เช่ นโปรแกรมเงินเดือน
โดยโปรแกรมเหล่านี้จะเก็บข้ อมูลอยู่ในไฟล์แต่ล่ะไฟล์โดยไม่เชื่อมความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็ นผลให้
โปรแกรมหลายๆ โปรแกรมใช้ ข้อมูลที่อาจจะมีความซา้ ซ้ อนกันได้
การใช้ ระบบฐานข้ อมูล มีข้อดีคือ ทาให้ ข้อมูลรวมกันอยู่ท่ศี ูนย์กลาง แต่การทาเช่นนี้ก ็
ก่อให้ เกิดข้ อเสียเช่นกัน เมื่อมีผ้ ูใช้ งานข้ อมูลจานวนมาก จะมีผลทาให้ เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
การจัดการกับข้ อมูลที่เก็บอยู่ในระบบฐานข้ อมูลเช่น การเรียกดู การเพิ่ม การลบ และ
การแก้ ไขข้ อมูล จาเป็ นต้ องมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น การเพิ่มข้ อมูลต้ องใส่ข้อมูลครบทุกฟิ ลด์ แต่
บางโปรแกรมกลับไม่ทาตามนั้น ทาให้ โปรแกรมตัวอื่นเกิดการทางานผิดพลาดได้
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบเดิม
จากการศึกษากิจกรรมการดาเนินงานจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนา
สามารถรวบรวมความต้ องการได้ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้ งานต้ องการแจ้ งคาร้ อง โดยการเขียนบันทึกรายละเอียดลงใบแจ้ งคาร้ อง และ
นามาส่งที่ศูนย์บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้ วยวิธกี ารโทรแจ้ ง
2. เจ้ าหน้ าที่นาข้ อมูลมาเขียนบันทึกลงเอกลงและทาการวิเคราะห์ปัญหาก่อนออกไป
ปฏิบัติงาน
3. เจ้ า หน้ า ที่ผ้ ู ป ฏิบัติงานบริ การจะต้ องน าเอกสารมาเขี ยนรายละเอียดปั ญ หาจาก
พนักงานก่อนออกไปปฏิบัติงาน
4. เมื่อออกไปปฏิบัติงาน เจ้ าหน้ าที่ต้องนาเอกสารบันทึกผลติดตัวไปด้ วย
5. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ให้ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ต้ องแจ้ งผลการดาเนินงานให้ แก่ผ้ ูแจ้ งคาร้ อง
โดยแจ้ งรายละเอียดปัญหาสาเหตุ วิธกี ารทางาน และขอยืนยันลายเซ็นจากผู้แจ้ งคาร้ อง
6. เจ้ าหน้ าที่ต้องทารายงานสรุปผลและรายงานการดาเนินงานในแต่ล่ะเดือน
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับระบบ
















ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ งานกับระบบ (Use Case Diagram)
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แผนภาพแสดงกิจกรรมกระบวนการดาเนินงานระหว่างผูใ้ ช้งานกับระบบ
/








/

 




ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงกิจกรรมระหว่างผู้ใช้ งานกับระบบ (Activity Diagram)
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล (E-R Diagram)
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1

ผลการดาเนินการวิจยั

ภาพที่ 4 แสดงรายการแจ้ งคาร้ องจากผู้ใช้ งาน

ภาพที่ 5 แสดงระบบจ่ายงานของผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 6 แสดงรายงานสถิติการให้ บริการ
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สรุปผลการวิจยั
จากการที่น าระบบจั ด การงานบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิ ทยาศาสตร์ แ ห่ งชาติ มาใช้ ง านในรู ป แบบของเว็บ แอปพลิ เคชั่ น ซึ่ ง สามารถช่ วยให้ พ นั ก งาน
ผู้ใช้ งานเข้ าใช้ งานแจ้ งคาร้ องได้ สะดวกมากขึ้นและสามารถรับคาร้ องได้ พร้ อมๆ กันหลายคนใน
เวลาเดียวกันได้ ระบบงานนี้เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการรับแจ้ งคาร้ องหรือปั ญหา และเป็ น
แหล่งเก็บข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ สามารถค้ นหาข้ อมูล ติดตามงานได้ ทนั ทีและยังแสดง
ข้ อมู ลที่แม่ นยาน่ าเชื่ อถือผ่ านทางหน้ าเว็บแอปพลิเคชั่ น ผู้ใช้ งานสามารถค้ นหาข้ อมูลในการ
ปฏิบัติงานให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ได้ โดยแสดงรายละเอียดได้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ งาน
และระบบยั ง ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานสามารถมอบหมายงานให้ เ จ้ า หน้ า ที่ไ ด้ อ ย่ า งมี ร ะบบ สามารถ
ปฏิบัติงานให้ บริการได้ ทนั ที ช่วยแก้ ไขความล่าช้ าในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ ทาให้ ผลการ
ดาเนิ นงานโดยรวมและลาดับความที่สาคัญได้ อย่ างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบยังช่ วยให้
ผู้บริหารสามารถนาข้ อมูลสถิติรายงานที่มีความน่ าเชื่อถือไปใช้ ในการบริหารของหน่วยงานอื่นๆ
และใช้ ในการพัฒนาการดาเนินงานต่างๆขององค์กรต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาระบบการสนทนาออนไลน์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่กบั ผู้ใช้ บริการ
2. พัฒนาส่วนขององค์ความรู้ให้ สามารถแนะนาข้ อมูลเบื้องต้ นในการแก้ ปัญหาให้ แก้
3. พัฒนาในส่วนของรายงานให้ สามารถสรุปรายงานแบบอัตโนมัติ
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